
 
 

 

ทุน “พฒันาต ารบัเคร่ืองด่ืมส าหรบัผูใ้ส่ใจสขุภาพ โดยใช้อาหารสตูรครบถ้วน” 
ประจ าปี 2563 

 
ช่ือทุน ทุนพฒันาต ารบัเครื่องดื่มส าหรบัผูใ้ส่ใจสุขภาพ โดยใชอ้าหารสตูรครบถว้น 

วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อเพิ่มพูนทักษะให้กับนักก าหนดอาหาร/นักโภชนาการ/โภชนากร ในการพัฒนาต ารบัเครื่องดื่มให้
ตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้รโิภค 

2. เพื่อส่งเสรมิให้ผูบ้รโิภคใส่ใจสุขภาพ โดยตระหนักถงึการไดร้บัสารอาหารให้ครบถ้วนต่อความต้องการของ
รา่งกาย 

ผูส้นับสนุนทุนปี 2563 

           บรษิทั ไทยโอซกู้า จ ากดั จ านวน 180,000 บาท 

ประเภทของทุน 

1. ทุนอุดหนุนการวิจยัและพฒันางานโภชนาการส าหรบันักก าหนดอาหาร/นักโภชนาการ/โภชนากร และ
ทมีงานทีม่ผีลงานดเีด่น 

2. จ านวนทุนขึน้อยูก่บัความเหมาะสม และผลงานทีเ่สนอขอรบัทุนซึง่พจิารณาโดยคณะอนุกรรมการพจิารณา 
3. ระยะเวลาด าเนินการ : 6 เดอืน 

วิธีการด าเนินการ 

1. ประชาสมัพนัธ์ เชญิเขา้ร่วมการประกวดการพฒันาต ารบัเครื่องดื่มส าหรบัผู้ใส่ใจสุขภาพโดยใช้อาหารสูตร
ครบถว้น ผ่านทางเวบ็ไซตส์มาคมนกัก าหนดอาหารแห่งประเทศไทย ในงานประชุมวชิาการประจ าปี และส่ง
จดหมายเชญิชวนถึงสมาชกิสมาคมฯ รวมถึงโปสเตอร์ประชาสมัพนัธ์ตามหน่วยโภชนาการโรงพยาบาล
ต่างๆ 

2. สมาชกิสมาคมฯ พฒันาต ารบัเครื่องดื่มส าหรบัผู้ใส่ใจสุขภาพโดยใชอ้าหารสูตรครบถ้วนและส่งต ารบั มายงั
คณะอนุกรรมการตดัสนิการประกวดของสมาคมฯ ภายในวนัท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ.2563 



 
 

3. คณะอนุกรรมการคดัเลอืกต ารบัเครื่องดื่มส าหรบัผู้ใส่ใจสุขภาพโดยใช้อาหารทางการแพทย์สูตรครบถ้วน   
มาทดลองปรงุประกอบจรงิเพื่อคดัเลอืกจ านวน 10 ต ารบั  

4. ประกาศผลผู้ได้รบัรางวลัชมเชยจ านวน 7 ต ารบั และผูเ้ขา้รอบสุดท้าย 3 ต ารบั ผ่านทางเวบ็ไซต์สมาคม    
นกัก าหนดอาหารแห่งประเทศไทย  

5. เชญิผู้เขา้รอบสุดท้ายทัง้ 3 ต ารบั มาประกวดรอบสุดท้ายด้วยการปรุงจรงิเพื่อให้คณะกรรมการพจิารณา
ตดัสนิผูช้นะทัง้ 3 รางวลั ในเดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 

6. ผูเ้ขา้รอบสุดทา้ยทัง้ 3 ต ารบั จะได้รบัการสนับสนุนค่าเดนิทางและค่าทีพ่กั เพื่อมาเขา้แข่งขนัรอบสุดทา้ย     
ในเดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 

คณุสมบติัของผูข้อรบัทุน 

 เป็นนกัก าหนดอาหาร/นกัโภชนาการ/โภชนากร และทมีงานโภชนาการ ทีท่ าประโยชน์ใหแ้ก่ผูป้ว่ยและ
หน่วยงานทัง้ทางตรงและทางออ้ม 

 เป็นสมาชกิตลอดชพีสมาคมนกัก าหนดอาหารแห่งประเทศไทย 
 คณะกรรมการสมาคมนกัก าหนดอาหารแห่งประเทศไทยไม่มสีทิธเ์ขา้รว่มโครงการ 
 น าเสนอโครงการพฒันาต ารบัเครือ่งดื่มดว้ยตนเอง โดยส่งใบสมคัรพรอ้มต ารบัจ านวน 7 ชุดต่อเลขานุการ

คณะอนุกรรมการตดัสนิการประกวด ภายในวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 

ต ารบัเครื่องด่ืมประกอบด้วย 

1. ชื่อต ารบัเครือ่งดื่มส าหรบัผูใ้ส่ใจสุขภาพ โดยใชอ้าหารทางการแพทยส์ตูรครบถว้น ชื่อการคา้ Once 
Complete จาก บรษิทั ไทยโอซกูา้ จ ากดั 

2. ผูพ้ฒันาต ารบั เบอรโ์ทรศพัท ์และทีอ่ยูท่ีส่ามารถตดิต่อได้ 
3. ส่วนผสมอยา่งชดัเจน 
4. วธิปีรงุประกอบเครือ่งดื่ม 
5. คุณค่าทางโภชนาการ/ 1 ที ่
6. รปูภาพเครือ่งดื่ม 
7. ตน้ทุน 

หลกัเกณฑต์ดัสินการประกวด 

1. ผลงานทีเ่หมาะสมตามการพจิารณาของอนุกรรมการ เป็นการพฒันาต ารบัเครือ่งดื่มส าหรบัผูใ้ส่ใจสุขภาพ  
โดยใชอ้าหารทางการแพทยส์ตูรครบถว้น ชื่อการคา้ Once Complete จากบรษิทั ไทยโอซกู้า จ ากดั 

2. ใชอ้าหารทางการแพทยส์ตูรครบถว้น ชื่อการคา้ Once Complete ปริมาณไม่น้อยกว่า 30 กรมั  



 
 

3. ก าหนดสดัส่วนการกระจายพลงังานของต ารบัเครือ่งดื่มส าหรบัผูใ้ส่ใจสุขภาพอา้งองิตาม Dietary guideline  
for American 2010  ดงันี้ โปรตนี: ไขมนั: คารโ์บไฮเดรต เท่ากบั 10-35 % : 30-35 % : 45-65 %  

4. ไขมนัอิม่ตวัไมเ่กนิ 7% ของพลงังานทัง้หมด (เลอืกแหล่งไขมนัชนิดด ีเช่น MUFA ) 
5. น ้าตาลทราย < 5% ของพลงังานทัง้หมด 
6. วธิกีารค านวณพลงังานและสารอาหารต่างๆ โดยแสดงปรมิาณพลงังาน, Macronutrients และFiber ต่อ 1  

หน่วยบรโิภค สามารถเลอืกใชโ้ปรแกรม INMUCAL หรอื Food Exchange Lists ในการค านวณได ้
7. มคีวามรเิริม่สรา้งสรรคใ์นการคดิคน้ หรอืปรบัปรงุพฒันาต ารบั โดยเน้นการน าไปใชไ้ดจ้รงิส าหรบัผูใ้ส่ใจ 

สุขภาพ 
8. มคีวามเป็นไปไดใ้นเชงิพาณชิย ์ 

การประกาศผล  

 ประกาศผลผูไ้ดร้บัรางวลัชมเชยจ านวน 7 ต ารบั และผูเ้ขา้รอบสุดทา้ย 3 ต ารบั ผ่านทางเวบ็ไซตส์มาคม         
นกัก าหนดอาหารแห่งประเทศไทย  

 ประกาศผูช้นะทัง้ 3 รางวลั ในเดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 
 รางวลัส าหรบัการประกวดแบ่งเป็น 

o รางวลัที ่1 : 40,000 บาท 
o รางวลัที ่2 : 30,000 บาท 
o รางวลัที ่3 : 10,000 บาท 
o รางวลัชมเชย : 2,000 บาท จ านวน 7 รางวลั 

 รวมมลูค่าทัง้สิน้ 94,000 บาท 

การขอรบัทุน 

 ผูท้ีต่อ้งการขอรบัทุนเสนอโครงการวจิยัและพฒันางานโภชนาการ ส่งใบสมคัรได้ทีส่มาคมนักก าหนดอาหาร
แห่งประเทศไทย 

 ส่งใบสมคัรพรอ้มโครงการวจิยัจ านวน 7 ชุด ต่อเลขานุการคณะอนุกรรมการพจิารณาทุนฯ ล่วงหน้าตามวนั 
และเวลาทีท่างสมาคมฯไดก้ าหนดไว้ 

แบบฟอรม์การเสนอโครงการวิจยั ประกอบดว้ย 

 1. ชื่อโครงการ 

 2. หน่วยงานรบัผดิชอบ 

 3. ความส าคญัและทีม่าของปญัหาทีท่ าการวจิยั 

 4. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะไดร้บั 



 
 

 5. วธิกีาร 

 6. ขอบเขต 

 7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 8. แผนการด าเนินงาน 

 9. อุปกรณ์ในการวจิยั 

 10. งบประมาณ 

ก าหนดการด าเนินงาน 

 
 
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ:  
คณะอนุกรรมการพจิารณาทุน  
นางสาวสงัวาล ศริมิงัคลากุล โทร  086-609-5680 
นางดวงสมร สยูะศุนานนท ์ โทร  083-187-3734 
นางกุหลาบ แสงจงเจรญิ  โทร  086-830-9447 
สมาคมนกัก าหนดอาหารแห่งประเทศไทย: โทรศพัท/์โทรสาร 02-939-7782 
E-mail: thaidietetics@gmail.com / Website: www.thaidietetics.org 


